ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПИСМО 7
Писарят към читателите: С това Писмо е свързана странна – чудотворна – случка.
При завършването на Писмо 7, на писаря бе казано ясно да използва притча на Матей l3:3
като встъпление.
Малко по-късно й се яви силно усещане, че трябва да добави абзаца на стр. 2, маркиран с
**.
Писмо 7 беше отпечатано. При подвързването на страниците тя бе поразена – потресена –
да открие, че половината от страница 1 вече е заета с думите:
Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ
които не бяха набирани на компютъра.
Изглежда бяха „бележка под линия“ за някоя страница. Но подобна „бележка под линия“ е
могла да бъде написана единствено чрез използване на точни и конкретни инструкции на Word
Perfect за създаването й.
Нещо повече, обикновено на „бележките под линия“ се отделят само два реда. Половин
страница не би могла да е „бележка под линия“!
Все още в шок от случилото се, писарят претърси всяка папка на компютъра, за да види
дали в някакъв момент не е използвала подобна бележка под линия и след това да е забравила за
нея – но не откри нищо.
Повикан бе компютърен техник, който видя текста на компютъра и самата разпечатка, но и
той не успя да обясни как е могло да се случи това. До днес никой не е успял да даде обяснение.
За тези, които не знаят, посланието Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ е
изречено от ИСУС ХРИСТОС, когато описва себе си по време на мисията в Палестина.
Текстът вече е цитиран и обяснен от Христос на стр. 9 в Писмо 7, но той използва думите
в различен ред.
Когато четете абзаците, обозначени с ** на стр. 3, заедно с „бележката под линия“ на стр. 2,
те без съмнение добиват ново значение за вас, защото между тях има явна връзка.
Преди всичко словото в абзац ** бе диктувано и печатано на компютър под влиянието на
силно вдъхновение, като малко след това в края на първата страница е добавена „бележката под
линия“.
Още една мистерия: как така тази „бележка под линия“ не е била забелязана в момента на
отпечатване?
Писарят живее сам. Никой друг не е имал достъп до компютъра.
Писарят счита, че тази намеса – и вмешателство в процедурите на Word Perfect, носи
личния подпис на Исус Христос … нещо, което той би направил, когато е бил на
земята.
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Отново съм аз, ХРИСТОС, който се явява чрез тези Писма на всеки, който може
да възприеме моите думи.
Следващата притча е също толкова валидна във вашата съвременна епоха, както бе във
времената на евреите, преди повече от 2000 години. Предавам тази истина на вас, които четете
тези Писма.
„Ето сеячът излезе да сее; и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха
та ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, дето нямаше много пръст; и твърде скоро
покълнваха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха
корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; и тръните порастоха та ги заглушиха. А
други паднаха на добрата земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който
има уши (да слуша), нека слуша.“ (Придворна печатница, София, 1924 –б. пр.)
„Чуйте тогава значението на притчата за сеяча.

Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ
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Когато някои чуе Посланието за Царството и не го разбере, злото, (егоизмът) отнема
посятото в сърцето му; това са семената, попаднали на пътя. Що се отнася до посятото на
камениста почва, това е човекът, който чува Посланието и незабавно го приема с радост; все пак
то не пуска корени у него, но оцелява за известно време и когато дойдат премеждия или
преследвания, предизвикани от важността на Посланието, той незабавно го отхвърля. Посятото
сред тръните е онзи, който чува Посланието, но ежедневните грижи и възхитата от богатствата
задушават значението му и то не дава плодове. Посятото в добра почва се отнася до човека, който
чува и получава посланието и го разбира; този човек действително дава плодове и жъне в един
случай стократно, в друг шестдесеткратно, а в трети тридесеткратно повече.“ (Матей 13:3-23)
**Моята цел, когато в тези Писма споделям с вас знанието за Истината на Битието, е да
ви позволя да израстнете в духовна любов и мъдрост и да пожънете плодовете и благословиите на
тази духовна любов и мъдрост във всеки момент от развитието на вашето съзнание. Копнея да
постигнете пълната радост.
Поради това нека заедно разорем почвата на вашето човешко съзнание, да я преобърнем,
да изхвърлим камъните на разочарованието, да разбием буците на неразбирането с нарастваща
мъдрост, да изтръгнем плевелите на вашите отрицателни умствени и емоционални нагласи, да
наторим почвата на съзнанието с все по-увеличаваща се вяра. Тогава нека засеем все по-красивите
семена, родени от вашите духовни възприятия и безусловна любов, и двете в постоянно развитие.
В това начинание моята радост ще бъде ваша радост, а вашата радост ще се добави към моята. В
това единение на цел и достижение вие ще почувствате накрая, че в действителност сте част от
моя дух и че моят дух се прелива във вас. По този начин ще почувствате единението с ОНОВА, от
което вие и аз сме приели нашата индивидуалност. Моите мисли ще станат ваши мисли,
необременени от вашето предишно его-съзнание.**
Описах процеса – пътя – по който ще вървите, за да постигнете вашите найблагородни и идеални желания на сърцето.
И така, аз ви казвам, макар в началото това Писмо да е трудно за възприемане и да са ви
нужни време и усилия, за да го разберете напълно, то е силна връзка между вашето и моето
съзнание.
В моето трансцедентално състояние аз мога да направя повече за вас, когато се обърнете
към мен, отколкото ако се бях върнал на земята във физическо тяло. В такъв случай щяхте да ме
виждате с очите си и да ме чувате с ушите си, но разбирането ви за Истината на Битието може
би щеше да остане ограничено.
По този начин на контакт с вашето съзнание, вие ме приемате директно във вашия ум и
сърце, когато се изпълнят предварителните изисквания за подобен контакт.
Защото, истина ви казвам, колкото повече време и медитация посвещавате на тези Писма,
толкова по-лесно ще ви става да получавате вдъхновение свише и инструкции лично от мен. С
всяко прочитане на Писмата, собствените ви честоти на съзнанието ще се издигат все повече към
моите честоти на съзнанието – и в крайна сметка ние ще успеем да достигнем до истинското
място за среща в съзнанието. Тогава – обилни ще са плодовете във вашия живот.
За да обясня защо това е така, трябва да ви кажа, че моето съзнание слиза през много
различни честоти на вибрация, за да отговори на нуждите на онези, които търсят помощ и
вдъхновение. Многото различни равнини на съзнание, през които минава моето съзнание, се
отличават ясно една от друга.
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Всяко ниво честоти на съзнанието създава и се проявява като различни условия
за съществуване, тъй като най-високите и най-ниските вибрационни честоти на съзнанието се
формират от най-висшите или най-низшите духовни/умствени/емоционални модели или форми
на съзнанието. Под висши и низши модели имам предвид онези, които са най-близо и най-далеч
от Намерението на Божественото Съзнание.
Както знаете всяка честота на вибрация на звуковите вълни произвежда своя уникална и
индивидуална нота и тон. По сходен начин обичайните умствени и емоционални мислени форми
образуват свои собствени вибрационни честоти в съзнанието и те, на свой ред, формират
външните условия, в които пребивава съзнанието.
Колкото по-високи са честотите на вибрация на съзнанието, толкова по-красив,
хармоничен, радостен и изпълнен със задоволство е животът на тези, които ги обитават. Колкото
по-ниски са честотите, толкова по-труден, суров, отчаян и нещастен е животът на онези, които са в
резонанс с тях. Тяхният живот е белязан с нещастия, лишения и грубост.
Колкото по-високи са честотите на вибрация на съзнанието, толкова по-духовно нежни и
красиви са мислите, творческото въображение, идеите и красотата на цветовете и формите на
живот, защото те се издигат все по-близо и по-близо до измерението на ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ, където честотите стават толкова високи, че се изравняват и влизат в мощно
равновесие с ЦЯЛАТА СИЛА на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, Източникът на Цялото
Битие – ЛЮБОВТА.
За вас външните условия могат да изглеждат като тези, в които живее тялото. Но истината
е, че съзнанието, което живее във вас, усеща и реагира на външните условия. Тялото не е нищо
повече от съд, който прави човешкото съзнание видимо за другите. Състоянието на самия съд е
проявление на нивото на духовно/умствено/емоционално съзнание, което го населява.
Поради това, както казах по-рано, като наблюдател на индивидуалните потребности и в
отговор на молбите за помощ, моето съзнание слиза през различните нива на екзистенциално
съзнание, за да достигне искрения молител. Защото, за да дам отговори, трябва първо да разбера
потребността. И както казах в първите страници, тези Писма са връзка, средство за комуникация
с моето съзнание. То ще ви позволи да бъдете привлечени – и да станете възприемчиви – и
тогава да разберете напълно и да използвате цялото знание, което желая да споделя с вас, за да ви
изведа нагоре по стълбата на емоционалното съзнание до нейните върховни висини на
ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ.
Тъй като аз самият съм в почти идеално равновесие, разполагам с духовната сила на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ в почти идеална степен. Пропит съм с естеството на Всемирното
Съзнание.
Поради това цялото ми съзнание, без значение на човешките мисли или думи, вяра или
неверие, любов или омраза, дали ме приемат или отхвърлят, остава в състояние на чиста
безусловна ЛЮБОВ.
Тя никога не отслабва, нито се променя. Моето отношение е винаги такова
на чиста ЛЮБОВ, ГРИЖА и СЪСТРАДАНИЕ и аз го усещам като дълбок копнеж да
въздигам, лекувам и благославям. Следователно е напълно възможно за някои
хора, ако са достатъчно чувствителни към вибрационните честоти на
съзнанието, да почувстват моето присъствие или любов, или изключителна
жизнена сила. Ще ги усетят, когато са в състояние на съзнателен копнеж,
търсене, желание да ме познаят по-добре или да се развият духовно.
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Докато говоря за по-ниските честоти на съзнанието, които причиняват
проблеми на земята, вие ще разберете моето изцяло състрадателно отношение
към тях, защото те не са нищо повече от проявление на болезнените борби и
страдания на хората, докато те се опитват да намерят пътя към СВЕТЛИНАТА
на своя ИЗТОЧНИК на БИТИЕ. Аз идвам при хората не за да заклеймявам, а да ги
ободрявам и укрепвам.
Когато ме молите за помощ аз излъчвам моето Христово Съзнание към вас,
получавайки и запазвайки вашето име и духовна форма в ума си. И според вашата
възприемчивост и свобода от магнитните импулси на „свързване – отхвърляне“, малко от
Божествената Природа на Битието се абсорбира от вашите настоящи вибрационни честоти на
съзнанието, които в последствие получават силно усещане за възвисяване.
Следователно трябва да ви е ясно, че докато освобождавате своето земно съзнание от
неговите емоционални ограничения, като умствено и емоционално отхвърляте моделите на
емоционална мисъл, които считате, че са извън хармонията на Божествената Любов, ще усещате все
по-силно и по-силно едно висше вдъхновение да навлиза във вашия ум, дори и във вашия слънчев
сплит, напътствайки ви в моменти на нужда, когато се колебаете да направите точния избор на
действие или не можете да се пречистите от емоционалното егоистично мислене, докато реагирате
на проблемна ситуация. С моя помощ вие ще можете да живеете в две измерения: това на
физическия свят, обитавано от тялото ви, даващо вашите усещания и това на Христовото Съзнание,
което ще ви позволи да надскочите егоистичното мислене и да излъчвате във вашето ежедневие
мисли и чувства, породени от това състояние на битието, което нарекох „Царството Небесно“.
Не съм сам в това начинание. Съществуват безброй души изключително възвисени,
съвършени, одухотворени, красиви и с интелигентност, изпълнена с любов. Те притежават достъп
до измерението на Христовото Съзнание, като работят с мен, за да помагат на хората. Макар че
сме в измерението на Христовото Съзнание, ние всички сме отделни личности. Ние не сме копия
едни на други. Всички ние изразяваме Христовото Съзнание по различни възхитителни начини,
като ударението на нашите дейности пада върху различни елементи на съзиданието.
Въображението ни е силно и в нашите измерения ние успяваме да създаваме и поставяме във
видима, индивидуална форма такива неща, които са далеч отвъд настоящото ви разбиране.
Вие ще чуете, че по целия свят хората получават вдъхновение и усещат Христовото
Присъствие. Моето вдъхновение, излъчвано към света в този момент, се приема от различни
характери и различни умове. Поради техните предишни умствени нагласи, вдъхновението ще
поведе всеки човек по различен път. Посланията, които успявам да вложа в техните съзнания, ще
имат различни съдби. В някои случаи посланията ще бъдат грубо изопачени от получателя, който
е физически възприемчив, но притежава ортодоксален ум, който се е вкопчил в овехтелите
религиозни нагласи на отминалите времена. Всяко съобщение ще бъде тълкувано съгласно вече
доминиращите вярвания. Всяко получено съобщение, което противоречи на възприетите
схващания, ще бъде бързо изтласкано от ума и ще бъде приписано на Сатаната. По тази причина е
възможно да бъде достигнат единствено умът, който е открит и жадува по-скоро за истината,
отколкото за традиционното учение. Вие обаче може да сте сигурни, че моето лично
послание винаги ще отваря очите на хората за спешната потребност да се избягват
ограничаващите
и
погрешни
принципи
на
всички
догми
и
на
институционализираната религия. Посланието ще отвори каналите на съзнанието,
които водят към растеж на духовното разбиране. То ще води хората към още повъзвисени и по-възвисени измерения на божествената мисъл в противоречие на
земните и материалистични концепции. То ще придаде по-ярко разбиране за
истинската природа на вашия Източник на Битие и вселената, в която живеете в
момента.
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Когато бях на земята предсказах, че ще дойде мигът, в който ще се върна „като мълния,
пронизваща от изток на запад цялото небе“. Това е нагледно описание на начина, по който работя
в момента. Може би, след прочитането на предходния абзац, вие ще приемете, че „мълнията“ е
ударила целия свят по начин, по който да достигне онези, които пламенно се надяват за моето
завръщане. Моята Истина има за цел да възвиси и освети умовете на онези, които
търсят начин да отворят очите на хората за многото причини за нещастие и бъдещо
разрушение на планетата. Безброй „отколешни души“ работят самоотвержено по
стотици различни начини, за да облекчат страданията на хората в нужда. Те
посвещават цялата своя енергия, време и земен статус за популяризиране на
любовта към природата, животните и тяхното добруване и защита, както и на
бъдещото здраве на самата планета. Въпреки че тези прелестни души могат и да не
осъзнават това, никоя от тези деятелности не е произлязла от земната човешка
мисъл, самата тя изключително насочена към егоистичните потребности, а
произхожда от измеренията на Христовото Съзнание. От там, където на всички живи
същества се гледа като на израз на Любовта и Интелигентността на Източника на
Цялото Битие.
В това Писмо искам да обясня ясно, че съм се явил чрез тези думи, за да помогна на
възприемчивите хора от всички слоеве на обществото – от работника до Генерала, от
чиновника до Президента, да работят само от гледната точка на ЛЮБОВТА.
Съществуват духовни и научни/материалистични причини за абсолютната необходимост
хората да посветят всички умствени и емоционални енергии и сетивност към привеждане на
своите действия и реакции в идеално съответствие и хармония с безусловната ЛЮБОВ –
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.
Да останете в сегашния вид на разпространеното по целия свят състояние на съзнанието
означава да се плъзгате постоянно надолу към безбройни и жестоки болести, мизерия,
катаклизми и най-големи страдания.
Мъжете и жените във вашия свят могат да живеят в две измерения на съществуване: или
изключително в нивото на импулсите на егото, които контролират силите зад и във всички
всекидневни явления, съставляващи човешкия живот, или да живеят умствено и емоционално
уравновесени в Божественото Съзнание, докато техните тела все още съществуват на земното
ниво.
Плодовете на контролираното от егото съзнание са безредици, смутове, климатични
катаклизми и аномалии, войни, пристрастяване към вещества от всякакъв вид, бедност, болести,
убийства, кражби, лъжи, измами, злословия, двулични постъпки, низки и окаяни помисли,
завист, гняв, лошо настроение, осъждане, критицизъм, сарказъм, отхвърляне на другите хора и
пр.
Тези честоти на съзнанието постоянно извеждат на преден план „огледални образи“ на
обстоятелствата и емоционалните реакции, които са ги породили. Те са подвластни неизменно на
„приливите“ и „отливите“ на изпълнението на очакванията или разочарованията, люшкайки се
между щастие и тъга.
Тези, които чрез молитва, медитация, самодисциплина и целеустременост успяват да
пречистят от егото своето съзнание и да го въздигнат като определят и поддържат все по-искрено
любещи мисли към другите личности и света като цяло, постепенно се издигат в съзнанието към
вибрационните честоти на измерението на Божественото Съзнание – Царството Небесно,
където живеят удобно и спокойно в хармония с Божествените Закони на Съществуването.
Такива хора разбират, че независимо какви проблеми и бъркотия царят в света около тях,
те са заситени, излекувани, защитени, обгрижени и винаги в идеално умствено равновесие – при
условие, че останат в духовните честоти на вибрация.
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Когато те си позволят да бъдат въвлечени в егоистични спорове и негативни човешки
състояния, включващи някоя от чертите на егото, спокойствието изчезва рязко и те се озовават
впримчени в честотите на вибрация на съзнанието на останалите хора от тяхната среда.
Те са като уловена в паяжина муха и тяхната битка за освобождаване на мислите от
ниските честоти на вибрация на съзнанието може да бъде уморителна и болезнена.
В такива моменти постоянната медитация и молитва, молбата за помощ,
силата и напътствията за постигане на „точните емоционални нагласи” са
единствения начин, по който духовният пътешественик може да се освободи от
впримчващите ниски енергийни полета към състоянието на хармония с райските
честоти на вибрация на съзнанието.
Може да мислите, че горното е прекалено трудно за разбиране и не е необходимо при
търсенето на духовно извисяване. Точно обратното, това разбиране за естеството на вашето
съзнание е изключително важно. Ако започнете да пропадате в по-ниските честоти на вибрация
на съзнанието и почувствате конфликт между това, което „чувствате в момента“ и това, което
знаете, че трябва или бихте искали да чувствате, то вие ще постигнете по-добър контрол, ако
осъзнаете, че страдате, тъй като сте позволили на вашите обичайни духовни честоти на вибрация
на съзнанието да се снижат. Определете причината за това снижаване и я отнесете към
Божественото Съзнание, за да се разреши вътрешния конфликт. С времето, в отговор на
вашата молитва, ще започнете да получавате бързо насоките за правилните нагласи и
утвърждения за разрешаване на проблема.
В допълнение, докато повдигате нивото на „честотите на съзнанието“, вие ще откриете, че
духовната ви и жизнена сила е вътрешно укрепена – обратното се случва, когато се окажете
впримчени в по-ниските вибрации на съзнанието или като слезете лично в по-ниските мисловни
честоти, или бидейки емоционално привлечени към тях чрез общуване с негативна или
егоистична личност. Когато това се случи, вие ще усетите загуба на енергия. Тази загуба на
енергия се изразява с изчерпване на физическата енергия в клетките на вашето
тяло.
По тази причина, когато съзнателно потегляте на духовно пътешествие, вие трябва да
визуализирате себе си като пътник, който се качва на влак, пътуващ към място, което сам е
избрал. Ако по време на пътуване скочите от прозореца, когато съзрете зелени долини или
вълнуващи градове, предлагащи някакви удоволствия и бродите по друмища и пътеки, встрани от
маршрута, по който първоначално сте поели, ще ви бъде много трудно да се върнете към
истинската цел на пътуването. Преди всичко ще се наложи да извършите пречистване на низшите
енергии на съзнанието, които сте абсорбирали при вашето отклонение в други сфери на интерес.
Това може да отнеме дълго време и би могло да се наложи да преживеете други болезнени случки,
които да ви позволят да извършите отново необходимото прочистване на съзнанието. Чрез
всичко, което правите в живота вие или се придвижвате напред в духовен аспект, или отивате в
области на съзнанието, опасни за вашия стремеж, който също е едно продължително пътуване
към по-високите нива на духовно съзнание. Никога няма да избегнете процеса на съзнанието,
нито неумолимата работа на Законите на Съществуването. Не може да поставяте живота си в
пауза, докато отскачате за малка забежка, която считате за незначителна, тъй като никой няма да
я забележи. Всичко, което правите, е действие на съзнанието и каквото и да е то – в подкрепа на
вашето благосъстояние или в противоречие със собственото ви добро – ще има своите съответни
последствия.
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Всичко в живота ви е свързано с някаква друга дейност на съзнанието. Нищо не е
изолирано от другите неща. Хората считат, че извършеното от тях днес е в едно отделение. Те
мислят, че „днес“ става вчера и се превръща в минало, без никакво значение за тяхното „днес“. Но
откриват, за тяхно съжаление, че берат последствията, когато настане време за „жътва“ след шест
месеца, година или дори след десет години, когато енергиите на съзнанието са привлекли
необходимото, за да приемат видима форма. Тогава хората се питат: „Защо това се случва на мен?
Защо точно на мен?“
Трябва да разберете, че когато потегляте на духовно пътешествие, вие поемате по път,
който ще издигне вибрациите на вашето съзнание на по-високи нива. Нехайството и
непоследователността ще ви доведат до състояние на люшкане между честотите на вибрация.
Тези моменти на непоследователност са изпълнени с емоционална болка. Докато се люшкате,
началният тласък на духовна енергия, който преди това е издигал вашето духовно зрение, отмира
и в крайна сметка ви става трудно да се върнете към молитвата и медитацията. Трудно
осъществявате контакта с Божественото Съзнание, който сте успявали да постигнете, преди да
се впуснете в някаква носеща удоволствие забежка, което е довело до понижаване на честотите на
съзнанието. По този начин, като се поддавате на непреодолимите импулси, вие усложнявате
вашия живот, вървите по по-камениста пътека.
В същото време импулсите във вашето съзнание указват, че определени области на
човешкото ви съзнание се нуждаят от подобрение. Импулсите стават необходимото средство да се
предаде някакъв важен урок. Всъщност никой не може да стъпи на тесния път, който води към
„Царството Небесно“ и да остане там, без да се разсее или отклони, докато не е вкусил напълно
плодовете на своите скрити импулси. Накрая, когато изпитат всичко, което импулсите могат да
предложат, хората достигат до ясното разбиране, че това са били фалшиви примамки, които не си
заслужават болката и огромните усилия за връщане към духовния път. Само когато се отдадете на
дълбоко вродените импулси и резултатите се отпечатат ясно в съзнанието, ще може да вземете
нарочния умствен и емоционален избор да живеете на по-високо духовно ниво. Когато крайното
решение е взето окончателно и безвъзвратно, то тогава старите импулси се изличават от
съзнанието.
Но трябва да ви кажа, че след избора да живеете на по-високо духовно ниво, проблемите не
винаги приключват. В неразбирането си кое е истинско или лъжливо при по-висшата духовност,
вие може да бъдете привлечени към различни култове, които ще ви отклонят към ново и дълго
пътуване през пустинята.
Аз, Христос, идвам чрез тези Писма, за да ви покажа как да избирате най-висшите цели
за своето човешко съществуване и истинската крайна цел на вашия земен път.
Във вашите духовни търсения вие сте като хората, на които се дават множество красиво
оцветени туристически брошури, описващи удоволствията и разкоша на различни екзотични
курорти, където може да се отпуснете и да възстановите силите си. Един духовен учител примамва
с пътешествие, което води до конкретна цел (решение на някакъв умствен или емоционален
проблем), докато друг учител предлага друга цел и друг път, който да следвате. Всички гарантират
облекчение на някакъв вид човешка болка и страдание, преживяно и преодоляно от самите тях в
миналото. Всеки е успял, в крайна сметка, да намери облекчение по свой собствен, уникален
начин. Няма съмнение, че всички те носят ценно послание от един или друг вид,
което да споделят с хората, объркани от проблемите на живота и колебаещи се към
кой да се обърнат за помощ и утеха в своето трудно съществуване.
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Но аз идвам при вас от най-върховното ниво на духовното, всемирно
съществуване, чрез посредничеството на внимателно пречистения и изпълнен с
духовен живот ум. Решен съм да работя, за да поднеса следното послание на хората,
които са готови да го получат:
Идвам при вас да ви покажа кои сте в действителност и в най-потайното кътче
на характера си и кои и какви можете да станете.
Също толкова важно: идвам да ви покажа начините, по които може да се
извърши прехода от човешкото съзнание към по-висшите измерения на духовното
съзнание.
Когато бях на земята казах:
„Аз съм Истината,
Пътят
и Животът.“
Такъв и бях – и съм.
В тези Писма аз ви давам
Истината,
Показвам ви
Пътя,
За да постигнете
Плодотворен Живот.
Когато душата се нуждае от друго средство за духовна „опора“, то това я отслабва. Също
така да се осланяте дори и на мен е само временна мярка. По тази причина полагам всички
усилия, чрез моя писар, за да осъзнаете добре, че вашата истинска подкрепа, опора,
„ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТ И БИТИЕ“ са извлечени директно от всемогъщото измерение на
Всемирното Съзнание в равновесие.
Идвам при ВАС, които четете тези Писма, да ВИ помогна да намерите по-плодотворен
ЖИВОТ и това, което нарекох Царството Небесно, когато бях на земята.
Какво означава тази декларация? Какво имам предвид с „по-плодотворен Живот“?
По-лесно за мен е да обясня през 2001 г. какво съм имал предвид, отколкото бе да го
формулирам ясно за хората в година 1-ва. Но и знам, че на много от вас, чиито вътрешни духовни
възприятия все още не са отворени, това, което ще кажа ще се стори чудновато.
Поради това, за да ви помогна да разберете, трябва да ви напомня и да ви помоля да
осъзнаете напълно, че вие не сте тела, притежаващи съзнание, вие сте:
„Божествено Съзнание персонализирано в отделни „съзнателни същества“ и
направено видимо на земята чрез електрически частици, притеглени и свързани
заедно в елементи, които ви дават видима жива форма съгласно фундаментален
физичен модел.“
За да разберете Истината за Съществуването и произхода на вашето тяло, трябва да
полагате постоянни усилия да се освободите от ограниченото земно схващане, че тялото получава
своето „битие“ и се зачева и развива единствено – и само – съгласно неизменни физични и други
научни закони.
Вместо вашите остарели и ограничени човешки вярвания, вие трябва да полагате
всекидневни усилия да развиете силно и ясно осъзнаване, че вашата „лична реалност“, вашата
душа, е извлечена директно от Цялостната Реалност – ИЗВОРА на БИТИЕ.
Вашето физическо тяло също черпи Живот от Цялостната Реалност в момента на зачеване.
Но то се оформя и под влияние на началната равнина на „съзнателни вибрационни честоти“, от
която е заченато. С годините то се притиска и затваря все по-силно от магнитните емоционални
импулси на „свързване – отхвърляне“, които контролират човешкото съзнание.
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Какво имам предвид с това?
Това, което се готвя да ви кажа, ще има огромна значимост за бъдещето на човечеството –
тоест, ако онези от вас, които са способни, положат всички възможни усилия да го разберат.
Всъщност начинът, по който гледате на тези Писма, ще определи хода на бъдещия ви
живот. Те могат да ви помогнат да разберете разликата между това да останете затънали във
вашия настоящ параметър на вибрационни честоти на съзнанието или постепенно да се
придвижите напред към по-висши нива на съзнанието и в последствие да създадете деца, които
ще се възползват от прилагането на знанието, което предстои да ви дам.
Когато бях на земята правех многократно следното изявление, останало
неразбрано и до днес:
„Роденото от плътта е плът, а от духа – дух.“
Имах предвид, че някои хора имат естественото духовно умение да се връщат
към първоначалната честота на духовно – емоционално съзнание, в което са били
заченати. Те могат, по-късно в живота си, да се преродят, тоест да приемат ново
духовно умствено осъзнаване в еднаква с тази от зачатието духовна честота на
вибрация и след това да живеят, да се развиват и да функционират с нея.
Началната честота на духовно–емоционалното съзнание при зачатието
ще стане платформа за духовния път на детето.
За заченатите само от „плътски похотливи желания“ ще е трудно да
възприемат всяка „истина“ отвъд доказателствата на техните уши, очи, докосване и
обоняние.
Ако се съмнявате в предходното, спрете и помислете върху неизменния
принцип на съществуването:
ЦЯЛОТО СЪЗИДАНИЕ е СЪЗНАНИЕ, приело видима форма.
Всяко живо същество мисли и действа единствено от нивото на духовното или
егоистично съзнание, което обитава.
Преди да се състои зачатието, в спермата се влива общото съзнание на мъжа, бъдещия
баща, а в яйцеклетката се влива общото съзнание на жената, бъдещата майка.
По време на съвъкуплението се извършват промени в умственото и емоционално съзнание
на мъжа и жената. Те могат да усетят нарастване на любовта, грижовността и подтика да изразят
своя копнеж към по-голяма близост и хармония на духа – това е истинско духовно и физическо
единение. Обратното, докато желанието им за единение един с друг се промени в дори още посилното желание за задоволяване на собствените нужди, то това става дейност на егото, водейки
единствено до реакции на егото. Но, каквото и да е състоянието на съзнанието на участниците в
акта на единение, тяхното съзнание за желанието да достигнат връхната точка кара и подтиква
физическите органи да се движат в ритъм, произвеждащ психическа и физическа енергия, която
постепенно достига мозъка, създавайки все по-голям тласък на вибрационна енергия, за да се
достигне връх на опиянение и удоволствие, избухвайки във взрив на моментен екстаз и
възхитително удовлетворение. Тогава следва освобождаването и постепенното връщане в
човешкото съзнание.
В самия момент на екстаз/удоволствие човешкото съзнание се издига да достигне
Божествената Жизнена Сила, която възпламенява спермата в мъжа и яйцеклетката в жената.
Може да не се състои зачатие и тогава спермата и яйцеклетката се връщат към нормалното
физическо съзнание.
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Когато се осъществи зачатието, сперматозоидът навлиза в яйцеклетката и те се съединяват
в най-висшите вибрации на Божествена Любов, в духовно и физическо сливане. В съединеното
съзнание те също се издигат в свой собствен момент на равновесие и радост от единението със
Самия Божествен Живот и съзнанието на бащата / майката.
Този момент на „единение на съзнанията“ се случва в най-високото измерение на
Съзнанието на Божествената Любов. Това е момент на неописуемо ликуване и радост,
защото двата елемента на мъжкото и женското отново са свързани, обединени и слети в
равновесие, за да се превърнат в едно цяло и да заченат дете. Този момент на единение е кратко
пресъздаване на връщането на човек към възхитителния и неизразим екстаз на Божественото
Съзнание на Всемирното Равновесие.
Когато съвъкуплението е резултат от истинска сърдечна любов между мъжа и
жената, съединеното човешко съзнание се въздига при акта във все по-високите
нива на „вибрационните честоти на съзнанието“, докато се улови във
вибрационните честоти на Божествената Интелигентност и Съзнанието на Любовта.
Детето, заченато при такива обстоятелства, е родено от духа.
Влюбените знаят кога действително обичат и пристъпват един към друг с искрена нежност
и любов, защото тогава съвъкуплението е момент на единение на ума, тялото и емоциите. Той
остава в съзнанието им след това, като ги кара да не искат да се отделят един от друг. Вместо
пресищане те осъзнават трансцеденталната красота, обновяването на чувствената им любов и
всепоглъщащата хармония. Тези мъже и жени са съединени от Божественото Съзнание.
За съжаление тяхното лично ЕГО–СЪЗНАНИЕ може в крайна сметка да поквари
любовта, която чувстват един към друг и постепенно да я измести почти изцяло, оставяйки ги
разделени и сами, тъжни и емоционално и физически отслабени, чудещи се как такова красиво,
възвисено състояние на любовта може да повехне и умре.
Тези Писма могат да са средството, чрез което се преодоляват подтиците на егото и се
преоткрива предишната любов на още по-високо и по-духовно ниво. В такъв случай мъжът и
жената ще станат по-съвършени от когато и да било. Това може да им донесе (или не) ново
сексуално привличане, надминаващо всичко друго, в зависимост от състоянието на тяхното
съзнание – дали то самото е надскочило желанието за обикновено физическо сливане.
Физическото единение, водено от всякаква друга емоция, предизвиква състояние на „плът
проникваща в плътта“. То не е нищо повече от получаване и даване на земни, често отрицателни
вибрационни честоти, които зачеват потомство с подобно съзнание. Дори и да не бъде заченато
дете, подобно съвкупление е вредно за двамата партньори, тъй като протича обмяна и
абсорбиране на енергията на съединеното съзнание в тялото, която, ако е отрицателна, враждебна
или критична, може да е вредна за тях. Помнете, че „енергията на съзнанието“ се състои от
електромагнетизма на „Бащина Интелигентност“ и „Майчина Любов“.
При енергийния обмен между сексуалните партньори протича същата
енергия,
от
която
се
формират
умствените/електрически
и
емоционалните/магнитни полета на тялото. Всичко е съзнание. Поради това, когато
енергиите на съзнанието в телесните течности и умствените и емоционални нагласи
и мисли се обменят и абсорбират, всеки от вас влияе на умственото, емоционално и
физическо състояние на партньора си.
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Съвъкуплението, за да е здравословно и пораждащо живот, трябва да се
извършва само с истинска искрена любов, когато добруването на възлюбения е поважно от добруването на този, който обича.
То никога не трябва да се използва за лекуване на раздори или емоционални
рани.
Съвъкуплението може да е радостен акт, извършен след различие в мненията и гняв,
когато е имало искрено взаимно опрощаване и пълно възстановяване и обновяване на любовта
един към друг, но не може никога да служи за прикриване на обиди и създаване на фалшиво
усещане за емоционална възприемчивост у другия партньор.
Такова съвъкупление ще даде временно усещане за добруване и преходна добра воля, тъй
като енергиите на съзнанието ще са се повдигнали в по-високи вибрационни честоти. Но ТОВА Е
ВРЕМЕННО ОБЛЕКЧАВАНЕ ЕДИНСТВЕНО НА ЛИЧНОТО СЪЗНАНИЕ.
Когато партньорите подходят един към друг все още носейки скрита обида или критични
очернящи мисли за другия, тези отрицателни форми на съзнанието се предават в
електромагнитните полета на партньора и създават усещане за вътрешно притеснение, което
партньорът не осъзнава напълно. Въпреки това връзката се разрушава постепенно, без никой от
партньорите да разбира изцяло какво се случва. Това е причината, поради която
физическото привличане между тях увяхва и умира. То се разрушава от скритите
негативни критични мисли и чувства, които малко по малко засягат дълбоко и
двамата, на всяко ниво на съществуване.
Докато честотите на вибрация спадат, партньорите се оказват привлечени към мислите и
чувствата, които по-рано са ги тласкали към спорове и в резултат на това проблемите започват да
се повтарят ден след ден. Когато хората използват секса като панацея, той причинява
неудовлетвореност и настъпва разочарование, което води до загуба на взаимното уважение и
любов.
Затова е важно хората да осъзнаят, че споровете и караниците произтичат от техните
собствени скрити подтици на его-съзнанието, които поемат контрол над чувствата на любов.
Трябва да се излекува егото преди двойките да достигнат ново ниво на взаимно разбиране, грижа
и неизменна любов един към друг.
Но не е само това: състоянието на съзнанието на всеки партньор в крайна сметка засяга
средата, условията на живот, наличието или липсата на успех във всекидневния живот. То засяга
и децата, създавайки или семейство на взаимопомощ, със здравословни умствени и емоционални
нагласи или проблемно семейство, в което никой не е наистина обичан или приеман от
останалите.
Би могло да кажете, че условията за успешно или проблемно семейство са
породени само от вродените характери на членовете му и начинът, по който
изпълняват всекидневните си роли. Напълно вярно е, че семейният живот е продукт
на характерите и поведението. Но аз искам да помислите за проблемно семейство,
което се разпада, приключва партньорството и сексуалното съжителство,
родителите се разделят и започват да водят изцяло нов живот, защото са успели да се
освободят от нездравото или критично съзнание, което са абсорбирали при
сексуалния акт. Ако е достатъчно силен за това, всеки партньор открива своето „ново
аз”, изгражда нова среда и продължава към нови успехи.
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Въпреки това онези партньори, които живеят с искрена любов един към друг,
обмисляйки заедно потребностите си, еднакво давайки и приемайки, предлагайки
емоционална подкрепа, когато е необходимо или любещо мнение (а не съвет),
когато бъдат помолени за това, ще открият, че семейството се сплотява от
абсорбирането на динамичните енергии на съзнанието на другия.
В светлината на предходните абзаци вече би трябвало да разбирате, че преди съвъкупление
никога не трябва да има чувство на обида, скрита враждебност, презрение, унижение. Всички
подобни чувства трябва да се преодолеят напълно преди пристъпване към акта. В една връзка, в
която обсъждането и свободата на изразяване се приемат за нормални, всеки партньор трябва да
се въздържа от сексуална любов до изграждане на мощна вътрешна сила на отзивчива любов и
докато съзнанията на двамата партньори не се завърнат към състояние на истинско
равновесие.
Що се отнася до изнасилването – това е най-отвратителния акт спрямо друго
лице и привлича към себе си справедливо възмездие, което ще настъпи в един или
друг бъдещ момент. То произтича от изключително изкривено и разстроено егосъзнание. Честотите на вибрация на съзнанието на подобни хора са толкова ниски и
тромави, че са разрушителни за личността.
В добрите стари времена обществото бе поучавано и му бе проповядвано непрекъснато. В
западните държави Десетте Заповеди бяха правилно представени като истинските основи на
цивилизованата хуманна култура. Те учат на самоконтрол и се възприемат лесно от всички
религии по света.
Днес, със засилването на его-съзнанието, поради влиянието на развлекателната индустрия
и медиите, желанията на егото са поели контрол.
Трябва също да разберете и да приемете, че енергиите на съзнанието са енергии толкова
истински и активни, както енергиите на топлината и звука. Точно както звуковите вълни могат да
преминават през определени вещества, така и енергиите на съзнанието на едно лице заразяват
като вируси енергиите на съзнанието на другия ум със своите брутални наклонности. Тези
енергии могат да не са изразени точно по същия начин като при изнасилвачите, но бъдете
уверени, че предадените енергии на съзнанието засаждат нови идеи и нови усещания в едно
невинно същество. Вашите учени не са готови да вярват в телепатията, но тя е факт от живота,
макар че една притъпена съзнателна дейност може да е толкова егоцентрична, че да не разпознае
пораждането на нови импулси в ума на някой друг.
Няма да говоря повече по въпроса, само ще предупредя онези на високи позиции в
църквата, съда и правителството: те не изпълняват своите задължения към хората в тези
критични времена. Накрая те ще осъзнаят значението на липсата на морал при извършването на
земните задължения. Ще почувстват, че последствията върху живота на хората, ощетени или
наранени поради морално нехайство, рефлектират върху техния собствен живот. ВСЯКО действие
има своите сходни последствия.
Вероятно вече осъзнавате защо съвременната сексуална мода води до
изключително катастрофални ситуации навсякъде по света.
За да разберете напълно какво имам предвид, искам да се опитате да
ВИЗУАЛИЗИРАТЕ и ОСЪЗНАЕТЕ, че Естеството на Божественото Съзнание на
Всемирното Равновесие е безгранична Мощ, тъй като хармонията на равновесието
произтича от равномерното ограничаване на всемирните импулси на:
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мъжкото и женското,
интелигентността и любовта
желанието да усетиш и желанието да възприемеш,
копнежът да си активен и копнежът да задържиш, да запазиш статуквото,
за да се формират връзки и стабилност.
Тези първични ИМПУЛСИ на Битието, както обясних в Писмо 4, са „Реалността”,
която е дала живот, вид, форма, битие на всички живи същества.
Това измерение е състояние на красота, радост, хармония, възторжен екстаз,
уважение, интелигентност, любов. Ето това е, което земята може да демонстрира в
мащаб, който надминава всичко, което дори бегло бихте могли да си представите.
Опитайте се задълбочено да обмислите значението на горните два абзаца. Разбирайки и
достигайки до значението самостоятелно, вие ще промените цялото си схващане за вашия
Божествен произход и за самото съществуване. В предходните абзаци аз ви описах естеството и
същността на ЖИВОТА, който започва в спермата и яйцеклетката, когато те се обединят,
давайки форма на детето.
Това е вашата истина, вашата реалност, вашата душа, психика, вашето найдълбоко състояние на съществуване.
Инстинктивно вие разбирате това. Бебето е въплъщение на радостта. Радостта,
която то изразява, докато осъзнава взаимоотношенията и средата, идва от дълбокия
кладенец на Божествения ЖИВОТ, който е израснал клетка по клетка, съгласно
генетичните инструкции, до своята настояща форма.
Каква е разликата между душа и психика? Сега ще обясня разликата, която вашите земни
психолози могат да оспорват, но това не я прави по-малко истина. Душата е „Божествения
Пламък” – метафора, използвана за описание на същността на Божествения Живот, който е
оформен в самостоятелно същество в момента на зачеване. ЖИЗНЕНАТА СИЛА приема
индивидуална форма и освобождава енергия в „електрическата сила на действието” и магнитните
импулси на „свързване – отхвърляне”, за да се впусне в сложната задача по съграждане на тялото.
Следователно в основата на вашето същество е
душата – Божествената Реалност,
която е
Божествена Интелигентност / Божествена Любов,
която също е и мощен Божествен Импулс да се създава, отглежда, храни, обгрижва,
лекува, защитава, изпълнява всяка потребност, в система на съвършени законност и
ред.
Това е Реалността, която е вашата душа.
Поради това, когато овладеете импулсите на егото и поканите ДУШАТА да
царува във вашите мисли и чувства, вие ще сте подтиквани да изразите всички
Божествени Импулси, описани по-горе. Вие ще сте завладени не само от желание да
разпространявате най-висшето добро във всички живи същества и самата вселена.
Вие ще се превърнете в истински вестител на Божественото Съзнание, изразяващ
всички Негови качества на Съществуване.
До този момент на повторно единение на душата с Божественото Съзнание, психиката
заема най-дълбоката ниша на човешкото съзнание и черпи своите усещания от душата.
Психиката е скрит във вас инстинкт, който разпознава доброто от лошото.
Егото също се формира в момента на зачатие.

ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА

14

Писмо 7

Докато бебето расте, егото започва да се проявява. То е основата на вашето човешко аз,
което ви дава индивидуалност. То е енергията на вашето човешко съзнание.
То ви прави различен и уникален от всички останали.
За да съхрани вашата индивидуалност, егото трябва да ви защитава от външни атаки от
всякакъв вид и да ви даде онова, от което се нуждаете, за да благоденствувате, добрувате,
израствате и бъдете щастливи.
Това е Божествена разпоредба, към която не трябва да се отнасяте с презрение. Егото
представлява „жизнено важно” и необходимо съзнателно ядро на съзидателност, развитие и
растеж.
Егото се ръководи изключително от електрическия поток на дейно съзнание – импулсът да
се „действа”, очевиден при всички живи същества, дори в растенията, които се обръщат и
насочват листа, за да уловят слънчевите лъчи по най-добрия възможен начин. Това е движение,
заченато в „дейните” електрически полета и „желаещите свързване” емоционални полета на
съзнанието на растението, които му позволяват да израсне и да се наслаждава на топлината на
слънцето. Егото във всяко живо същество е местообитание единствено на „земното съзнание”. То
по никакъв начин не прилича на Божествената Реалност, която изгражда душата. Подтикът на
егото е насочен изключително към получаване на нужното за щастието на отделното същество и
защитата от нападения, за да се гарантира оцеляването. Той е, който прегазва всички други
създания и същества, за да постигне своите цели. Той се отнася само до земното измерение. Тази
сила на егото е активна във всяко живо същество от най-малката амеба до най-великия цар.
Бихте могли да наречете Егото Защитник и Владетел на живата Вселена.
Именно този момент обърква по-голямата част от хората във вашия днешен
свят, когато размишляват за вероятността за съществуване на „Бог”. Те виждат
действията на различните видове, тласкани от своето его-съзнание, едно същество,
което се храни с друго, за да оцелее и решават, че тази „свирепост” трябва да е дело
на твореца.
Как тогава творецът може да е „Бог на Любовта”?
Това е едно от погрешните схващания и вярвания, които бих желал да
изкореня. Моята цел е всички хора да осъзнаят, че: Божествената Жизнена Сила е в
базисното ядро и основата на цялата вселена, която вдъхновява и се проявява чрез всичко
сътворено. Тя е скритото, но мощно Равновесие, от което всички живи същества са взели
съществуване, вид и структура.
Тя е „космосът на учените”, в който протича „Движението и Свързването на
Електрическите Частици”. Тя е едновременно непроницаемата и завинаги непознаваемата
„основа на съществуването”, а също и скритият Извор на всецялата субстанция на всяко нещо във
вселената.
Егото е инструментът на Божественото Съзидание, чрез който се произвежда
индивидуалност от ЕДИНСТВОТО НА НЕГОВОТО СОБСТВЕНО БИТИЕ.
Това, което предстои да изрека ще бъде горещо оспорено от вашите учени. И все пак аз ще
се обърна към душите на онези „земни” създания, чийто интелект е достатъчно развит, за да
обсъждат и взимат решение за определен начин на действие (дори разбирайки само частично),
към тези души, които реагират интуитивно и интелигентно на случващото се в околната среда.
Тези същества от по-развитите разновидности са гениите на своя род. Не съдете за вътрешното
развитие на нито един вид, човешки или друг, по външните физически тела. Всички живи
същества са произлезли от същия Божествен Живот.
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Някои психики са способни, чрез своите развиващи се духовни умствени и емоционални
полета, да надникнат през съзнанието на егото и да започнат да вършат добронамерени,
грижовни дела, които могат да произтекат единствено от подтици на душата, почерпени от
Божествената Реалност. Ето защо трябва да се засвидетелства най-голямо уважение и грижа
към всички живи същества.
Когато видовете се развият до момента, в който започват да формулират ясни идеи и мисли
и да ги изразяват със звукове и думи - и когато чрез духовното развитие психиката успее да
пробие през съзнанието на егото, психиката започва да се пита:
„Това ли е всичко в живота? Какви са целите на нашия живот?” и пр.
Щом това се случи, душата започва да подтиква психиката да припознае неотложната
потребност да се достигне до Извора на Битие, за който усеща инстинктивно, че съществува и че е
нейния действителен дом и място за почивка. Душата е скрита, но непрекъснатия копнеж за
повторно единение с Извора на Битие вече може да се усети от психиката.
Ако има хора, които никога не достигат до този важен момент в своя живот, то е защото
техните егоцентрични умствени и емоционални процеси са силно привикнали към упражняване
на интелигентността и логиката. Когато другите хора се питат: „Как е възникнал животът?
Съществува ли Бог? Как е била планирана и създадена тази чудна вселена?”, то егото на тези,
които не търсят или са невярващи, осъзнава само своето собствено всемогъщество. То си поставя
за цел да опровергае, че би могло да има по-висше измерение, от което земята е приела форма. То
оборва гласа на душата, предаван чрез психиката и с всеки довод се вкопава все по-здраво в
схващанията за материалния и видим свят, които са единствената му опора.
По този начин душата остава впримчена в умствените и емоционални електромагнитни
вериги на егото. Човешкият ум запазва убедеността си, че няма душа и че земното измерение на
съществуване и физическата жизнена сила са единствените реалности.
Ако умовете на такива хора са решени да отхвърлят вдъхновяващия шепот на
психиката/душата, тялото страда от леки заболявания, взаимоотношенията са обтегнати и като
цяло животът е напрегнат; това може да доведе и до тежко заболяване. Получава се така, защото
подобно лице черпи само от ограничените ресурси енергия, извличани от храната, която слага в
устата си. Тази енергия се получава чрез химичен процес, а не от Извора на цялото Битие.
Макар първоначално да сте почерпили живота си от Божествената Реалност и Тя да ви е
дала битие, вие също си набавяте физическа енергия от храната и храносмилателните процеси. Те
произвеждат ензими, за да разградят храната до използваем вид, който подхранва физическите
клетки в цялото тяло и мозъка. Това е животът на тялото.
Много хора живеят и умират, черпейки изключително от енергията, извлечена от техните
физически процеси.
Видът и количеството енергия, извлечено от физическите процеси, се влияе силно от
умствените/електрически и емоционалните/магнитни полета на живото същество.
Тези електрически и магнитни полета заобикалят всичко живо от амебата до слона и
човека и са излъчвания на Жизнена Сила, произлизащи от душата. Те се комбинират с личните
излъчвания на: „съзнание – разбиране“ от умствената/електрическа дейност и с тези от
емоционалните/магнитни импулси на „свързване – отхвърляне“. Електромагнитните полета се
влияят силно от мислите и чувствата, преминаващи през ума и емоциите на самото тяло. На свой
ред самите полета повлияват силно на физическите процеси на тялото. Те подобряват или
влошават здравето според състоянието на личното съзнание, което или е в хармония с
излъчванията на Жизнена Сила от Божествената Интелигентност и Любов, или е в
конфликт с тях поради егоистичните подтици.
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Нещастното същество залинява и умира. Щастливото същество процъфтява.
Това е основен факт на съществуването. В крайна сметка всяко живо същество се
храни от своето вътрешно състояние на удовлетворение или неудовлетворение.
Може да видите истинността на това твърдение в развитието на тялото и съзнанието на
бебето.
Доволното, щастливо дете расте, смее се лесно и е изпълнено с радост. Контактът с
любещата майка увеличава благоденствието на детето. Излъчването на любов и удовлетвореност
от майката към бебето подхранва лъченията на съзнанието му и на свой ред укрепва малкото
тяло.
Когато детето расте, неговата развиваща се личност започва да „оцветява“ лъченията на
душата със светлата или тъмната сила на съзнанието, която или укрепва здравето му, или го
влошава.
Лице със силни психични сили може да види как електромагнитните полета потъмняват,
когато човек или животно бъдат лишени от енергия, макар че в този момент човекът или
животното могат да не усетят физически загуба на комфорт. Може да измине около ден преди
самото тяло да започне да проявява изчерпването на енергията на съзнанието под формата на
някакъв вид умора или заболяване.
На земята има хора, които са разработили оборудване за записване на този феномен и в
следващите години това ще бъде признато като метод за диагностика и лечение на предстоящо
заболяване. Нещо повече, с развитието на технологията на духовно/научно познание, точното
умствено и емоционално състояние, отговорно за физическото изчерпване ще бъде
първо разкрито под хипноза и записано електронно в честотите на вибрация върху
екрани. Това ще бъде последвано от електронно проучване, показващо честотите на
вибрация на различните части на тялото върху сходни екрани. Процесът ще
включва промени на цвета, защото всеки модел на съзнанието се проявява както
първо в честотите на вибрация, така и в цвят. Чрез сравняване на умствените и
емоционални честоти с честотите на вибрация на частите на тялото, ще се определи
органът, чиято енергия е изчерпана – заедно с умствената и емоционална причина.
Психиатрите няма повече да се ровят в минали преживявания, да сондират, да
класифицират, да правят заключения за вероятния произход или причината за
умствените, емоционални или физически нарушения и след това да дават
интелектуални обяснения, с които да ги преодолеят.
Истината за духовното състояние на „вътрешния човек“ ще бъде ясно
разкрита. Тя ще положи сигурна основа за необходимите духовни инструкции и
съзерцателната, умствена работа, която трябва да се извърши от болния, за да се
възстанови здравето, жизнеността, да се предвидят нови перспективи и цели – и да
се задълбочи способността за безусловна любов.
Естествено вече няма да се използват лекарства за повишаване на излъчванията на
съзнанието на болния, тъй като изчерпването на Божествения Живот - енергията на душата
е отговорно за заболяването. Болният ще бъде обучен как целенасочено, систематично да повдига
честотите на вибрация на засегната област на тялото и как да преодолява личните обстоятелства,
които причиняват психологически дискомфорт и изчерпване на душевната енергия.
Пациентът ще бъде сериозно подпомогнат от притока на Божествена енергия от ръцете на
онези хора, които са истински проводници на чистия духовен живот. С ревитализиращите
процедури, новите схващания и контрола над импулсите на егото, физическото състояние ще се
възстановява бързо, в рамките на дни, ако не и незабавно.
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Прочитайки тези Писма обаче вие може да започнете своето собствено лечение. От
изключителна важност за вашето самолечение са тези инструкции относно Божествената
Реалност, подхранваща битието, и правилния начин за настройване към Нея и привличане на
Божествения Живот в оздравителния процес.
Когато започнете да черпите от Живота на Божествената Реалност чрез вашите
духовни търсения, да задавате въпроси, да медитирате и да се молите, вие започвате да събуждате
психиката си от нейния затворен, ръководен от его-съзнанието земен сън; вие привличате в ума и
емоциите си естеството на Самата Божествена Реалност. Всичко това преминава през вашия
ум и емоции и се предава на електромагнитните полета около вас. Те допълват вашата сила.
Докато електромагнитните полета се зареждат с енергия от силата, която черпите от
Божествената Реалност, силата преминава във физическото ви тяло, като всеки орган става
още по-здрав и всички смущения отшумяват постепенно. За вас е жизнено важно да помните тези
процеси във физическите електромагнитни полета, защото знанието едновременно ще ви
вдъхнови и насърчи да медитирате и да се настройвате всекидневно в хармония с Божествената
Реалност.
Ако искреното ви търсене и медитация са насочени към ИСТИНАТА НА БИТИЕТО, а не
към някаква земна религиозна форма на вярата, към повърхностната, фалшива „духовност” или
към някакви материални предмети, за които вярвате, че притежават „власт”, вие ще откриете, че
вашата собствена природа се променя постепенно и вие започвате да усещате другите и техните
потребности както никога преди. Вие ставате по-състрадателни, по-разбиращи, по-грижовни, подобри и по-нежни. Всъщност душевните качества на Божествената Любов вече започват да
контролират естествените импулси на егото за удовлетворяване и самозащита.
Искам да ви предупредя, че в този момент вече ще сте навлезли в нов и труден период –
епоха на конфликт между егото, което по навик настоява неговите „желания” да бъдат изпълнени
може би за сметка на други хора, и психиката–душа, която започва да осъзнава, че „любовта е
закона” и правата на другите хора трябва да са равнопоставени с правата на собственото аз – на
егото. Докато психиката абсорбира все повече и повече от душата – Божествената Реалност в
своето съзнание, старите подтици на егото започват да отпускат своя захват и вътрешния
всекидневен конфликт става още по-интензивен.
Психиката–душа, която вече работи чрез ума и сърцето, открива, че балансира
потребностите на другите хора спрямо значението на своите собствени нужди и натежава, и се
уморява от безкрайната вътрешна битка на съмнения и самоосъждане. Когато психиката достигне
тази степен на разбиране, това указва, че контролът на човешкото съзнание отслабва до толкова,
че душата вече се приближава до Божествената Реалност, за да се обедини повторно с нея.
Душата припознава чрез посредничеството на психиката, че обича БОЖЕСТВЕНАТА
ЛЮБОВ, която е Божествена Реалност, повече отколкото обича всичко земно и копнее за
деня на пълно единение със своя ИЗВОР на БИТИЕ.
Накрая Психиката се освобождава от подтиците на его-съзнанието в полза на
Божествената Реалност и моли да й бъде позволено да изостави „егото” и да премине
през смъртта на собственото аз. Това се случва, когато хората действително
достигнат връхната точка на своя духовен живот и обикновено се нуждаят от духовен
учител, който да ги насочва в този процес.
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Тази „смърт на собственото аз” не трябва никога да се приема като начин
за постигане на по-висши духовни прозрения. Това е изключително опасно и няма
да доведе до по-успешен духовен или земен живот. Тя е изключително
разрушителна за психиката и егото, ако се случи, преди да е дошъл нужният
момент.
Тя ще накърни целия процес на душевно-психическо-его-физическо развитие.
Никой не трябва да храни подобни помисли с цел по-голям успех при
възприемане на духовното и истината. Такъв акт на „силата на волята” е
самоунищожителен, тъй като е роден изцяло от подтика на егото да се добие поголямо духовно значение.
Когато се стигне до овладяване на егото в точния момент и по точния начин, душата, с
посредничеството на психиката, е свободна до голяма степен да общува директно с
Божествената Реалност, тъй като постоянното бърборене на „его–съзнанието” замлъква.
Привличането към земното вече не е от такова значение. Егоцентричните амбиции изчезват,
желанието за лични притежания отмира.
Спокойствието владее ума. Душата, която вече говори ясно чрез психиката, копнее да
въздига, да подхранва, да допринася за израстването на други души, да образова, да извисява и да
се грижи с разбиране и нежност, без желание за отплата или себевъзвеличаване.
Докато душата се приближава към все по-близък контакт и синхрон с Божествената
Реалност, нейната единствена земна цел е да се отнася към ближния и към другите хора със
също такива загриженост и внимание, от които самата се нуждае, за да разцъфти и да постигне
удовлетворение. Да даваш става толкова лесно, колкото да дишаш. И в крайна сметка да работиш
за и с другите хора за разпространяване на най-висшето добро се превръща привилегия. Това е
Божествената Любов в действие.
Въпреки това в Божествената Реалност липсва емоционалността.
Намерението, зад персонализацията, бе да се позволи на Самата Божествена Реалност
да осезае Своята собствена Природа на съзидателност, радост и лично удовлетворение.
Поради това, когато бях на земята, аз обясних пределно ясно разликата между даването и
получаването, казвайки:
„Постъпвайте с другите така, както бихте желали те да постъпват с вас.” Това послание бе
любещо предупреждение, че каквото посеете, това и ще пожънете. Това бе и инструкция за
правилно поведение. Ако постъпвате с другите така, както бихте искали те да постъпват с вас,
тогава може да сте сигурни, че действате единствено от позицията на любовта. Ако другите хора
не желаят същото като вас - тогава живейте на принципа на пробата и грешката; направили сте
положителна стъпка към извършване на акт на истинска любов и ако получите отказ, значи сте
получили възможността да разберете какво би се оценило в бъдеще. По този начин вие
израствате, извършвайки действия, породени от любовта. Казах също: „Обичайте ближния така,
както обичате себе си.” Това означава, че трябва да сте загрижени за комфорта на ближния, както
за своя собствен.
Означава също, че каквото желаете на другите хора, трябва да сте готови да
пожелаете на себе си.
Означава, че трябва да мислите за другите това, което бихте желали те
да мислят за вас!
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Означава, че цялото ви съзнание трябва да е насочено към грижата за другите,
без значение дали те се отнасят зле с вас. Всички човешки същества живеят в
джунгла от човешки желания, стремежи, слабости, разочарования, гняв и
неудовлетвореност. От това разкъсвано от битки съзнание произтичат много слаби и
грешно преценени реакции и действия.
Затова наблюдавайте слабостите, прощавайте злонамереността и я оставете да отмре в
Нищото, от което е дошла. Единствената ИСТИНА и РЕАЛНОСТ във вашия живот е
Божественото Съзнание на Интелигентност и Любов. Винаги се придържайте
неотклонно към това разбиране.
За да откриете Царството Небесно, където душата е в хармония с Божествената
Реалност, във вашето развитие идва момент, когато вече не желаете да сте обвързани със
земните схващания и човешко съзнание в отношението си към другите. Ще копнеете да се
оттеглите изцяло и да се фокусирате върху разпространяване към другите на вашия контакт с
Божествената Реалност. Внимавайте да не налагате своите духовни разбирания на останалите,
независимо дали те самите следват духовния път или не.
Същевременно трябва да пазите своето спокойствие като не позволявате на другите да се
възползват от добрата ви природа. Трябва да поставите ясна граница между добро и лошо, да се
предпазите от набези в личното ви пространство поради егоизма на другите, което вероятно ще
разруши умствения ви мир.
За да гарантирате това не е необходимо его-съзнанието отново да поема контрол. Може да
пазите личното си пространство и по мирен начин. Дадена ви е нужната интелигентност, за да
постигнете тази необходима цел с най-висшата степен на ЛЮБОВ. Помнете, че духовната
структура на вибрациите на съзнанието, съградени от вашия контакт с Божествената Реалност
и ежедневния ви начин на мислене, усещане и живот, трябва да са неприкосновени.
Внимавайте да не попаднете отново в низшите честоти на мислите и реакциите на другите.
Във всеки момент вашата най-висша цел на земята е да разпространявате найвисшето земно и духовно ДОБРО сред всяко друго живо същество, било то човек или
от по-нисък вид в еволюционната стълбица. Не чрез слизане в нивото на вибрация
на изпадналите в нужда, а чрез протягане на ръка и предлагане на мъдростта, която
ви е довела до вашето светилище – най-съкровеното в ума, емоциите и условията на
живот – ако отсреща има желание да се изслушва и възприема. В противен случай е
безполезно да разхищавате своята енергия.
Симпатията и състраданието трябва да са свободни от прекомерни очаквания.
Съпричастността ще ви повлече и ще впримчи духовните вибрации на съзнанието надолу, в
нивото на човешките вибрации. Това вероятно ще създаде конфликти там, където искреното ви
намерение е било само да възвисите и излекувате. Избягвайте ги, тъй като те ще изчерпят вашите
енергии и ще надмогнат духовните ви цели.
Божествената ЛЮБОВ се отнася само до възвисяването и духовния напредък,
изцелението и достигането на „Царството Небесно”.
Божествената ЛЮБОВ е топло, състрадателно чувство, заредено основно с
копнеж да се позволи на обичания да: расте, твори, да бъде подхранен и да
подхранва другите, да бъде изцелен и да изцелява, да бъде поучен и да поучава, да
бъде защитен и да защитава, да удовлетвори своите потребности и потребностите на
другите, всичко в ясна система на законност и ред.
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Това са БОЖЕСТВЕНИТЕ ЛЮБОВ и ЗАКОН в действие.
Когато най-висшето ви стремление стане Божествената Цел в действие, егото, ядрото
на вашата индивидуалност, вече се контролира от душата. Егото става ваш истински защитник и
истински пазител на личния ви комфорт, но то започва да действа изцяло в хармония с повелите
на душата, която черпи своето естество от Божествената Реалност.
Повтарям: в Божествената Реалност няма емоционалност, няма премахване на границите,
които гарантират законност и ред, за да се задоволяват изискванията на егоистите, няма
мекушаво „покорство” и отстъпване пред упорството на другите.
Винаги имайте предвид, че ВСИЧКИ ХОРА трябва да се уважават помежду си. Те трябва да
зачитат правото на лично пространство, безопасност, спокойствие и хармония. Ако възникнат
различия, те трябва да се разрешават с взаимно уважение. Колкото по-духовно развити сте,
толкова повече ще почитате най-висшите и най-низшите социални слоеве, считайки ги за равни –
„не в очите на Господ” както обичат да казват човеците, а във вашите собствени духовни
разбирания за изначалната равнопоставеност на душите на всички същества.
Уважението и БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ вървят ръка за ръка. Истинската ЛЮБОВ се
отнася с почит към възлюбения.
Когато има уважение между двама души, това често води до най-висшата форма на любов.
Ако ви е било трудно да приемете това Писмо, помнете, че човешкият ум е ограничен
в своето разбиране за измеренията отвъд земното пространство. Не оставяйте
доводите на егото да ви възпират да продължите по пътя на вашата душа.
В моето следващо Писмо ще разгледам темата за БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ и ще
обясня подробно самовлюбеността на егото, показвайки ви как точно магнетичните емоции
контролират чувствата, мислите и живота ви в момента. Ще подчертая това, което можете да
направите, за да ги преодолеете и в крайна сметка да ги изхвърлите от вашето съзнание.
Целта ми е да ви поведа по пътя на самоусъвършенстването и духовното развитие, за да
пристъпите веднага в Светлината, не едва когато преминете към следващото измерение на
съществуване, а още докато сте на земята.
В момента вие водите мрачно, обременено съществуване, вместо съзнателно да живеете в
„Божественото Съзнание”: навлезте в и МУ позволете да проникне и озари вашето мислене и
живот.
Знайте, че моето Христово Съзнание е винаги с вас и може да осъществите
директна връзка с мен, когато ме потърсите. Нека това ви дава успокоение, но не и
да служи за патерица. Аз съм само порталът към собственото ви просветление и
вашето собствено въздигане към Христовото Съзнание.
********

